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Nić miłości
MÚdrcy wyjaĂniajÈ „ĝe jeĝeli czïowiek
odczuwa ogromnÈ radoĂÊ ib dziÚkuje
Stwórcy za to, ĝe On wysïaï tÚ radoĂÊ,
wb tym podziÚkowaniu nie ma miejsca
na miïoĂÊ! Jeĝeli on odczuwa cierpienie
ibprzeklina StwórcÚ, ĝe On wysïaï cierpienie (przeklina po cichu, poniewaĝ
cierpi, ib wb gïÚbi osÈdza, ĝe niedoskonaïy Stwórca zrobiï niedoskonaïe stworzenie), tym samym uniĝa StwórcÚ
wb swoich wïasnych oczach. Czy jest tu
miejsce na miïoĂÊ? Nie ma.
Wszystko odbywa siÚ zbjednej przyczyny, zbjednego powodu: obydwie te skrajnoĂci, które czïowiek odczuwa, czyli
ogromne zadowolenie ib ogromne cierpienie, sÈ to cechy obecne ubczïowieka.
Wbĝadnym wypadku, nie ubStwórcy! SÈ
to cechy obecne wb egoizmie. Wb ĝadnym wypadku, nie wb miïoĂci! Przecieĝ
miïoĂÊ ib altruizm majÈ wspólne korzenie. WychodzÈ zb tego samego ěródïa
ib sÈ jednym, ib tym samym kierunkiem.
Jeĝeli zatem, czïowiek myĂli ob swoich
odczuciach, ob swoim napeïnieniu, jak
moĝe myĂleÊ ob miïoĂci? Jeĝeli czuje, ĝe ma nadmiar bïogoĂci, jak moĝe
myĂleÊ obbïogoĂci kogoĂ? Przecieĝ jest
to przeciwna cecha. Ib tak samo, jeĝeli
myĂli obswoim cierpieniu, jak moĝe myĂleÊ ob bïogoĂci kogoĂ? Przecieĝ to jest
po drugiej stronie. Ib wówczas, wb tych
dwóch stanach, czïowiek moĝe znaleěÊ
coĂ, co leĝy poĂrodku, kiedy nie czuje
on cierpienia ib nie zwraca na nie uwagi, jak teĝ nie czuje równieĝ maksimum
nasïodzenia ib nie zwraca na to uwagi.
Wbtakim stanie wbjego umyĂle, zrównowaĝonym zbdwóch stron, moĝe urodziÊ
siÚ wiÚě, czyli niÊ, która rzÈdzi obydwiema skrajnoĂciami: nasïodzeniem
ibcierpieniem. Ibjest to niÊ miïoĂci, która
wychodzi od Stwórcy”.

Życie i sen
Co to jest ĝycie? SïyszÈc to pytanie, kaĝdy czïowiek zbpewnoĂciÈ znajdzie wïasnÈ interpretacjÚ. Jeĝeli dusza czïowieka, jak dowodzÈ mÚdrcy, zawiera wbmniejszej iloĂci,
wszelkie prawa ibprocesy zachodzÈce wbStwórcy, to wbtym ĝyciu nie ma nic, co by
byïo podobne lub wspóïgraïo zbduszÈ czïowieka. Przecieĝ ĝyje on wbĂwiecie, gdzie
kaĝdy czïowiek pragnie gïównie wïasnego dobra, ibobto „dobro dla siebie” dba.
Kiedy czïowiek znajduje siÚ jeszcze wbgranicach samego stworzenia ibjeszcze nie ma
wbnim Ăwiatïa, on nie rejestruje wiÚzi. Abwszystko, co moĝe robiÊ, to tylko starania
ibproĂby, oraz wysiïki, ĝeby wiÚě zostaïa wbnim odbudowana. Ibzostaï wprowadzony
do czïowieka najwaĝniejszy, gïówny czujnik obecnoĂci Stwórcy. Tym czujnikiem jest
jego ĝycie. Czyli, oprócz wszystkich zmysïów ib odczuÊ, które czïowiek przeĝywa
wewnÈtrz siebie, ma on jeszcze wb gïÚbi coĂ takiego, jak poczucie Jego obecnoĂci
wbsobie, wbduszy. Przecieĝ dusza wedïug swojej istoty, niczym siÚ nie róĝni od Niego,
jest jakby Jego oddzielonÈ czÚĂciÈ. IbĂwiatïo tej duszy czuje czïowiek wbsobie, jako
ĝycie. Jeĝeli jest potÚgujÈce, wzrastajÈce, on rejestruje, jak duĝo jest wbnim Ăwiatïa.
Ibodwrotnie, kiedy odwraca siÚ od Boga, odchodzi od Niego, czuje, ĝe Ăwiatïa ubywa
ibĝycie od czïowieka odchodzi. Abprzecieĝ ĝycie, to prezent zbgóry ibmoĝe czïowiek
czyniÊ altruistyczne dziaïania, ĝeby powiÚkszyÊ wbsobie miarÚ ĝycia, upodobniÊ siÚ
chociaĝ wbniewielkiej mierze do swojego Stworzyciela. Dopóki ĝycie wbnim trwa, ma
szansÚ kaĝdego dnia obudziÊ siÚ ze snu…

Słownik
duchowych
pojęć
RadoĂÊ - RadoĂÊ - wskaěnik prawidïowych dziaïañ. I jeĝeli dziaïania sÈ ĂwiÚte, nie ze wzglÚdu na siebie, a tylko ze
wzglÚdu na StwórcÚ, w nich otwiera siÚ
radoĂÊ. Dlatego, kiedy przychodzi do
czïowieka radoĂÊ, on powinien zagïÚbiÊ
siÚ w TorÚ ĝeby otworzyïa mu siÚ mÈdroĂÊ i zdanie Tory.
Badania nad duszÈ - OtworzyÊ duszÚ.
OtworzyÊ siÚ na przyjĂcie wyĝszego
Ăwiatïa, na przyjĂcie Boskiej bïogoĂci,
wïÈczajÈc siÚ swoim rozumem ibodczuciami. Takie odczucie ibtaki wewnÚtrzny
zamiar dokonuje czynów prawie natychmiast, wb tym samym momencie,
jak czïowiek go wyraĝa. Takie dziaïanie powinno byÊ odpieczÚtowane we
wnÚtrzu wbodczuciach ibwbĝyczeniach.
Dusza czïowieka budzi siÚ przy pewnym dotkniÚciu jego uwagi, przy ustawionym zamiarze: zadowoliÊ StwórcÚ
swoimi wewnÚtrznymi odczuciami.
Wskazówki praktyczne
Zadania duchowe
Obserwacja: Stan niewinnoĂci
1. Spójrz na Ăwiat, tak jakbyĂ widziaï go
po raz pierwszy, abnie na taki, jak spodziewasz siÚ go zobaczyÊ.
2. Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ po raz
pierwszy na tej ziemi, wb tym miejscu.
Utrzymuj ten stan obserwatora jak
moĝna najczÚĂciej.
3. OkreĂl, jakie nowe odczucia pojawiïy siÚ wbtwoim umyĂle przy spojrzeniu
oczami Ducha.

Tajemnica kabały
CaïoĂÊ nauki kabaïy interpretujemy jako „naukÚ obotrzymywaniu”. Polega ona na tym,
ĝe czïowiek uczÈc siÚ duchowych Ăwiatów oraz wszystkiego co siÚ wbnich znajduje,
poznaje prawa ibreguïy. Zapoznaje siÚ nie ze Ăwiatïem, równieĝ nie zbĝyczeniem, ale
zbczymĂ, co leĝy pomiÚdzy jednym ibdrugim. Dowiaduje siÚ, wbjaki sposób Ăwiatïo
zostaïo ukryte przez StwórcÚ ibjaki ruch powinien zrobiÊ czïowiek wbswoim ĝyciu,
ĝeby Ăwiatïo objawiïo siÚ wbjego ĝyciu wielkÈ bïogoĂciÈ, napeïnieniem ibzadowoleniem, zarówno wb tym, jak ib wb przyszïym Ăwiecie. Wb duchowym przecieĝ nie ma
niczego takiego, czego nie spotkamy wbnaszym Ăwiecie. Ibodwrotnie, nie ma niczego
wbnaszym Ăwiecie, co juĝ nie istnieje wbduchowym. Lecz formy ibprojekcje sÈ róĝne,
gdyĝ obecnoĂÊ Jego Najwyĝszej Boskiej Egzystencji równieĝ jest róĝna. Widzimy, ĝe
wb naszym Ăwiecie ona jest ograniczona do minimum, co wprowadza wb czïowieka
wÈtpliwoĂci, niepewnoĂÊ ib zmusza iĂÊ wiarÈ ponad wiedzÚ. Ib miara iloĂci tej wiary
wbodczuciu Stwórcy, decyduje objego sukcesie - im czïowiek przejawia wiÚkszÈ wiarÚ,
tym doznaje gïÚbszego poziomu poznania. Nauka zaĂ, jest to audiencja, wydzielony
czas, kiedy czïowiekowi pozwolono obcoĂ prosiÊ StwórcÚ. Ib wówczas najwaĝniejsze
jest wiedzieÊ, obco prosiÊ ibtej proĂby nie odpuĂciÊ. Ten stan powinien byÊ podobny
do tego, jak ciÚĝko chory ciÈgle myĂli obtym, ĝe chce wyleczyÊ siÚ, ibnic innego go
wbĝyciu nie interesuje. Podobnie czïowiek, powinien pamiÚtaÊ obswojej jedynej chorobie - obtym, ĝe wbnim jest nieobecny zwiÈzek ze StwórcÈ. Jeĝeli ten zwiÈzek bÚdzie
– reszta siÚ doïÈczy.

Zdrowie
Zdrowiem dusza zdrowieje.
Zdrowiem czïowiek siÚ Ămieje.
Zdrowie ïatwo przychodzi,
kiedy organizm siÚ gïodzi.
Zdrowie – cudne momenty.
Zdrowie to spokój ĂwiÚty.
Zdrowie, powiedzmy Ămiaïo,
sporo zwiÈzane z kabaïÈ.
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